INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ – ŠKOLNÍ ROK 2020/21
Žákyním a studentkám ubytovaným v domově mládeže zajišťuje školní jídelna celodenní stravu. Na výběr je ze
dvou až tří druhů jídel.
Před začátkem školního roku a vždy před začátkem každého měsíce je všem ubytovaným strava hromadně
přihlášena (chod č.1). Změnu chodu jídla, odhlašování a přihlašování stravy provádí ubytované žákyně výhradně
samy na terminálu umístěném v jídelně, nebo prostřednictvím internetu. Tyto změny je možno provádět
nejpozději jeden pracovní den předem, a to do 10:00 hodin. Pouze v případě akutního onemocnění např. o
víkendu lze odhlásit stravu na první pracovní den ještě v tento den do 6,30 hod ráno prostřednictvím
vychovatelek.
Pro odběr stravy obdrží nově ubytované žákyně a studentky při nástupu do domova mládeže prostřednictvím
vychovatelek bezkontaktní čip (čip zároveň slouží pro identifikaci při příchodu a odchodu ze školy nebo domova
mládeže). Cena čipu je 117 Kč a jeho cena bude odečtena z první bezhotovostní platby za ubytování a stravu. Čip
lze po ukončení ubytování a využívání stravovacích služeb vrátit a bude vykoupen za zůstatkovou hodnotu 80 Kč
(z důvodu opotřebení a s tím spojených režijních nákladů). Při ztrátě čipu je nutno zakoupit čip nový.
Úhrada stravy se provádí vždy do 20. dne v měsíci spolu s platbou za ubytování bezhotovostně na účet školy –
č.ú. 54733621/0100.
Při platbě je nutno vždy uvést přidělený variabilní symbol (žákyním 1. ročníku SŠ bude sdělen na schůzce
budoucích prvních ročníků). Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu ubytování v domově mládeže. Bez
variabilního symbolu není možno platbu identifikovat.

Objednávání přes internet:
Jídelní lístek naleznete na adrese:
Číslo zařízení:

www.strava.cz
1583

Pro objednávky přes internet je nutné zadat ještě uživatelské jméno a heslo.

Každá ubytovaná žákyně ČITELNĚ (pokud možno na počítači) vyplní před nástupem do domova mládeže
Přihlášku ke stravování (naleznete ji na stránkách školy pod odkazem školní jídelna).

U žákyň a studentek, které byly v domově mládeže již ubytovány, budou pro školní rok 2020/21 použity údaje
z Přihlášky ke stravování z minulého školního roku. Případné změny v údajích jsou ubytované povinny nahlásit
své vychovatelce.
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